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Verkiezing perikelen
Er rolden weer cijfertjes bij één gebald,
tot verklarende getallen over het klimaat.
Slimmeriken die weer trucs hadden uit gestald,
slimmeriken, ondersteuners van de ministerraad.
De angst voor onze toekomst eerder gezaaid.
Ondersteund door milieu activisten.
Het gezonde verstand daarmede neer gemaaid.
Extra versterkt door de media berichten.
Natuurlijk moeten wij op de aardkloot passen,
de rijkdommen der aarde zuinig beheren.
Maar de overheid mag ons niet verrassen,
met cijfers die alleen maar demotiveren.
Het rekenwerk met de cijfers van het P.B.L.
Vielen iets anders dan anders.
Maar onze coalitie met een knap politiek spel,
plots waren zij vieren geen tegenstanders.
P.B.L. is het plan bureau voor de leef omgeving, die de gegevens weer ontvangen (via onze
overheid) van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Daaruit volgde het
klimaat akkoord van Parijs.

Er komen nu nieuwe cijfers van het IPCC.
Die veel lager blijken dan de 49 en 95 procent.
Rutte en Kwibus trek de oude getallen door de wc.
Beschouw jullie laatste huiswerk als incident.
Goed statistisch werk te bedrijven,
vraagt alle gegevens van het geheel.
Statistieken zijn als bikini’s rond des nimfen mooie lijven,
Zij verhullen niets maar onthullen heel veel.
VVVVV
Er was nog iets tragisch deze week,
de onderwijswereld wederom aan de staak.
Bank bestuurders met miljoenen aardig op streek.
Omhoog de leraren salarissen nu zonder tegenspraak.

Het moge nu eindelijk duidelijk zijn,
Dat onderwijzers , verpleegsters en andere ons dienend.
Waarvoor de vacatures geen mensen te vinden zijn..
Oorzaak, omdat zij niet voldoende kunnen verdienen.
Het is te hopen dat bij ons stemmen de komende week,
het goede hokje u rood gaat maken.
Onderscheidt goed, normaal of populistisch, verborgen gepreek.
Zodat wij tot een waakzame eerste kamer kunnen geraken.
Laten wij blij zijn met ons mooie land,
waarbij wij of men, het groene niet gaan vullen.
Met elektro cellen en wind molens die hand over hand,
het mooie dat we hebben gaan verhullen.
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